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Załącznik 3 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie  
„Akademia Menadżera MŚP” [zadania COVID] nr POWR.02.21.00-00-3014/18 

Wdrażanie rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji mających na celu zapobieganie negatywnym skutkom pandemii – zadania 
COVID-19 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

Dane do Instrukcji: 

 

1. Przedsiębiorco, chęć uczestnictwa w projekcie zgłaszasz  i dokonujesz wszystkich formalności poprzez 

System informatyczny udostępniony przez MARR S.A. w celu zgłoszenia zapotrzebowania na kwotę 

wsparcia (tzw. limit) pozwalającą na dofinansowanie usługi rozwojowej.  

2. Rejestrujesz się do systemu poprzez uzupełnienie formularza zgłoszeniowego na stronie 

www.marr.pl/am3_sektory okienko „wejdź do systemu”. 

3. Dokonujesz zgłoszenia do projektu zdalnie w Systemie informatycznym, wypełniając w formie 

elektronicznej Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa i zgłoszenia zapotrzebowania na kwotę 

wsparcia (tzw. limit) pozwalającą na dofinansowanie usługi rozwojowej w Projekcie „Akademia 

Menadżera Makroregion 3 – Małopolska MŁP, Podkarpacie PKR, Świętokrzyskie ŚW” (zwanego w 

dalszej części formularzem).  

4. Wypełniając zgłoszenie do projektu  masz możliwość zapisu danych w formie roboczej, z funkcją edycji 

danych. 

5. Zgłoszenia możesz dokonać wyłącznie w przypadku zatwierdzenia formularza w Systemie.  

6. Po wypełnieniu formularza wraz z załącznikami zatwierdzasz wprowadzone dane. W ramach funkcji 

systemu nastąpi kontrola przed wysłaniem danych w zakresie kompletności wypełnienia wszystkich 

wymaganych pól w formularzu wraz z załącznikami tj. czy wszystkie pola zostały uzupełnione. W 

przypadku negatywnej weryfikacji przez System nie masz możliwości zatwierdzenia formularza – 

pojawia się natomiast informacja, że należy uzupełnić wskazane pola. 

7. Po zatwierdzeniu formularza otrzymasz status: „w weryfikacji”.  Na tym etapie następuje weryfikacja 

czy wszystkie dane w formularzu są prawidłowo wypełnione. 
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1. Pierwsza zakładka tj. Krok 1  

Dane Przedsiębiorcy   

1.1 Nazwa przedsiębiorcy zgodnie z CEIDG / KRS 

INSTRUKCJA:  

Uzupełnij okienko ze znakami tekstowymi. 

 

KOMENTARZ: 

Podaj nazwę zgodną z dokumentem rejestrowym tj.: CEIDG, KRS.  

Uwaga: W przypadku spółki cywilnej należy wpisać nazwę spółki oraz podaj imiona i nazwiska wszystkich 

wspólników.  

 

1.2 Forma prawna 

INSTRUKCJA: 

Wybierz z listy rozwijanej formę prawną odpowiadającą rzeczywistej formie prawnej Przedsiębiorcy. Jeżeli 

prowadzisz działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, do formularza dołącz scan umowy spółki cywilnej. 

 

Osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą  

Spółka cywilna  

Spółka jawna 

Spółka partnerska 

Spółka komandytowa 

Spółka komandytowo-akcyjna 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Spółka akcyjna  

Stowarzyszenie prowadzące działalność gospodarczą  

Fundacja prowadząca działalność gospodarczą  

Spółdzielnia prowadząca działalność gospodarczą  

Inna forma prawna (jaka?) ………………/możliwość uzupełnienia przez MŚP/……………………… 

 

1.3 Data rozpoczęcia działalności gospodarczej zgodna z dokumentem rejestrowym 

KOMENTARZ: 

Podaj nazwę zgodną z dokumentem rejestrowym tj.: CEIDG, KRS.  

 

1.4 Typ przedsiębiorcy – Oświadczenie o spełnieniu kryteriów podmiotowych przez mikro, małego lub 

średniego przedsiębiorcę 

 

INSTRUKCJA: W przypadku mikro, małych i średnich przedsiębiorstw należy zaznaczyć wielkość 

przedsiębiorstwa zgodnie z danymi przedstawianymi w załączniku nr 4 do Regulaminu Oświadczenie o 

spełnianiu kryteriów MŚP.  

Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP nie dotyczy dużych przedsiębiorstw z sektorów przemysłowych 

związanych z reindustrializacją (tj. prowadzących działalność w branży przemysłu lotniczo-kosmicznego: 

PKD 30.3 - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych  i podobnych maszyn) i ubiegających się 

o dofinansowanie w ramach wsparcia tej branży zgodnie z Regulaminem rekrutacji i uczestnictwa: 
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Wdrażanie rekomendacji Sektorowych Rad Ds. Kompetencji mających na celu zapobieganie negatywnym 

skutkom pandemii –  

zadania COVID-19. 

 

KOMENTARZ:  

Informacje dotyczące określenia statusu MŚP znajdziesz na stronie internetowej www.marr.pl/am3 oraz 

www.marr.pl/am3_sektory, w zakładce Dokumenty, w załączniku nr 4 do Regulaminów pt. „Oświadczenie 

o spełnianiu kryteriów MŚP”.  

Określ swój status aktualny na dzień składania wniosku wybierając jedną z opcji z listy rozwijanej. 

Dofinansowanie w projekcie „Akademia Menadżera” w ramach: 

- wsparcia mającego na celu uzupełnienie luk kompetencyjnych przez właścicieli i kadry menadżerskiej 

może otrzymać wyłącznie mikro, mały lub średni przedsiębiorca, 

- wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w sektorze 

telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo może otrzymać wyłącznie mikro, mały lub średni przedsiębiorca, 

- wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19  w sektorze 

przemysłu lotniczo-kosmicznego może otrzymać mikro, mały lub średni przedsiębiorca lub duży 

przedsiębiorca z sektorów przemysłowych związanych z reindustrializacją (tj. prowadzących działalność w 

branży przemysłu lotniczo-kosmicznego: PKD 30.3 - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych 

i podobnych maszyn). 

W celu określenia statusu przedsiębiorstwa, zastosuj przepisy Rozporządzenia Komisji (UE)  Nr 651/2014 z 

dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w 

zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. Zgodnie z w/w Rozporządzeniem: 

• średnie przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 250 

pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR lub roczna suma bilansowa nie 

przekracza 43 milionów EUR 

• małe przedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 50 pracowników i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 milionów EUR 

• mikroprzedsiębiorstwo definiuje się jako przedsiębiorstwo, które zatrudnia mniej niż 10 pracowników i 

którego roczny obrót lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 milionów EUR 

weryfikacja dokonywana jest zgodnie z art. 2 z uwzględnieniem postanowień art. 3 i 4 załącznika I do 

rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 MMŚP. 

 

duże przedsiębiorstwo 

średnie przedsiębiorstwo 

małe przedsiębiorstwo 

mikroprzedsiębiorstwo, w tym osoba samozatrudniona 

+ możliwość dodania komentarza przez MARR  

 

INSTRUKCJA:  

Należy zaznaczyć wybrane opcje. Możliwe jest bycie samodzielnym przedsiębiorstwem lub 

przedsiębiorstwem partnerskim lub przedsiębiorstwem powiązanym lub jednocześnie przedsiębiorstwem 

partnerskim i przedsiębiorstwem powiązanym.     

 

KOMENTARZ:  

Przedsiębiorstwo samodzielne: 

about:blank
about:blank
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− nie posiada udziałów w innych przedsiębiorstwach, a inne przedsiębiorstwa nie posiadają w nim 

udziałów; 

− posiada poniżej 25 % kapitału lub głosów (w zależności która z tych wielkości jest większa)  

w jednym lub kilku przedsiębiorstwach, a/lub inne przedsiębiorstwa posiadają poniżej 25% kapitału 

lub głosów (w zależności, która z tych wielkości jest większa) w tym przedsiębiorstwie. 

− Jeśli przedsiębiorstwo jest samodzielne, to oznacza to, że nie jest ani przedsiębiorstwem partnerskim, 

ani przedsiębiorstwem powiązanym z innym przedsiębiorstwem. 

− Przedsiębiorstwo może posiadać kilku inwestorów, z których każdy ma w nim poniżej  

25 % kapitału lub głosów i nadal pozostać przedsiębiorstwem samodzielnym, pod warunkiem, że 

inwestorzy ci nie są ze sobą powiązani („przedsiębiorstwa powiązane”). Jeśli ci inwestorzy są ze sobą 

powiązani, przedsiębiorstwo zostanie uznane za partnerskie lub powiązane,  

w zależności od indywidualnej sytuacji. 

O wyjątkach można przeczytać w instrukcji na stronie internetowej www.marr.pl/am3 oraz 

www.marr.pl/am3_sektory, w zakładce Dokumenty, w załączniku nr 4 do Regulaminów pt. „Oświadczenie 

o spełnianiu kryteriów MŚP”. 

 

Przedsiębiorstwa partnerskie oznaczają wszystkie przedsiębiorstwa, które nie zostały zakwalifikowane jako 

przedsiębiorstwa powiązane w rozumieniu art. 3 ust. 3 Załącznika nr 1 Rozporządzenia Komisji (UE) nr 

651/2014 i między którymi istnieją następujące związki:  

− przedsiębiorstwo wyższego szczebla (typu upstream) posiada, samodzielnie lub wspólnie z co najmniej 

jednym przedsiębiorstwem powiązanym w rozumieniu ust. 3, co najmniej 25 % kapitału innego 

przedsiębiorstwa niższego szczebla (typu downstream) lub praw głosu w takim przedsiębiorstwie. 

Ustalenie statusu MŚP wymaga dodania do danych badanego przedsiębiorstwa, danych przedsiębiorstwa 

partnerskiego w stopniu proporcjonalnym do procentowego udziału w kapitale lub prawach głosu (zależnie od 

tego, która z tych wartości jest większa). 

Przedsiębiorstwa powiązane oznaczają przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym z poniższych związków: 

− przedsiębiorstwo ma większość praw głosu w innym przedsiębiorstwie w roli udziałowca/akcjonariusza 

lub członka; 

− przedsiębiorstwo ma prawo wyznaczyć lub odwołać większość członków organu administracyjnego, 

zarządzającego lub nadzorczego innego przedsiębiorstwa; 

− przedsiębiorstwo ma prawo wywierać dominujący wpływ na inne przedsiębiorstwo  na podstawie 

umowy zawartej z tym przedsiębiorstwem lub postanowień w jego statucie lub umowie spółki; 

− przedsiębiorstwo będące udziałowcem/akcjonariuszem lub członkiem innego przedsiębiorstwa 

kontroluje samodzielnie, na mocy umowy z innymi udziałowcami/akcjonariuszami lub członkami tego 

przedsiębiorstwa, większość praw głosu udziałowców/akcjonariuszy lub członków w tym 

przedsiębiorstwie. 

Przedsiębiorstwa, które pozostają w jednym ze związków opisanych powyżej za pośrednictwem co najmniej 

jednego przedsiębiorstwa, lub jednego z inwestorów, o których mowa w art.3 ust. 2 akapit drugi załącznika 

nr I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, również uznaje się za powiązane. 

Przedsiębiorstwa pozostające w jednym z takich związków za pośrednictwem osoby fizycznej lub grupy osób 

fizycznych działających wspólnie również uznaje się za przedsiębiorstwa powiązane, jeżeli prowadzą one 

swoją działalność lub część działalności na tym samym rynku właściwym lub rynkach pokrewnych w rozumieniu 

about:blank
about:blank
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obwieszczenia Komisji w sprawie definicji rynku właściwego do celów wspólnotowego prawa konkurencji (Dz.U. 

WE C 372/5). 

Za "rynek pokrewny" uważa się rynek dla danego produktu lub usługi znajdujący się bezpośrednio na wyższym 

lub niższym szczeblu rynku w stosunku do rynku właściwego. 

  

przedsiębiorstwo samodzielne (niezależne) 

przedsiębiorstwo partnerskie 

przedsiębiorstwo powiązane (związane) 

 

 

1.5 Adres siedziby głównej (KRS) / stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej (CEIDG) 

INSTRUKCJA: 

Wybierz z listy rozwijanej dane zgodne ze stanem faktycznym.  

Podaj adres siedziby głównej / stałego miejsca wykonywania działalności gospodarczej zgodny z dokumentem 

rejestrowym (KRS/CEIDG).  

Podaj adres e - mail, na który będzie doręcza na korespondencja w formie elektronicznej, zapewniający 

skuteczną komunikację.  

Wpisz numer identyfikacji podatkowej (bez używania kresek).  

 

Województwo (lista rozwijana) 

 

Powiat (lista rozwijalna) 

 

Gmina (lista rozwijalna) 

 

Miejscowość  

 

Poczta 

 

Kod pocztowy 

 

Ulica  

 

Numer budynku 

 

Numer lokalu 

 

Numer telefonu/nów  

 

Poczta elektroniczna 

 

INSTRUKCJA: Podaj adres e-mail należący do właściciela lub pracownika Przedsiębiorstwa, na który będzie 

doręczana korespondencja w formie elektronicznej, zapewniający skuteczną komunikację. 

 

NIP 
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INSTRUKCJA: Wpisz numer identyfikacji podatkowej (bez używania kresek). W przypadku spółki cywilnej podaj 

NIP spółki cywilnej, o ile spółka posiada własny numer. Jeżeli spółka nie posiada własnego numeru, podaj NIP 

jednego ze wspólników.  

 

REGON 

 

KRS 

 

Spółka/Fundacja/Stowarzyszenie wpisana/e do rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy: 

 

1.6 Osoba do kontaktu w sprawie projektu będąca pracownikiem Przedsiębiorcy  

INSTRUKCJA: 

Wskaż osobę, która w Twoim imieniu będzie odpowiedzialna za udzielenie, w razie potrzeby, niezbędnych 

informacji dotyczących projektu. Osobą do kontaktu musi być właściciel lub pracownik Przedsiębiorstwa 

ubiegającego się o dofinasowanie. Dane kontaktowe muszą należeć do osoby wskazanej do kontaktu. 

Imię i nazwisko 

 

Stanowisko 

 

Telefon kontaktowy 

 

Adres e-mail 

 

1.7 Osoba uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu Przedsiębiorcy  

 

INSTRUKCJA: 

Wpisz imię i nazwisko oraz stanowisko w strukturze organizacyjnej Przedsiębiorcy osoby uprawnionej do 

podejmowania decyzji wiążących w imieniu Przedsiębiorcy (np. zgodnie z wpisem do rejestru lub ewidencji 

właściwym dla formy organizacyjnej Przedsiębiorcy. 

KOMENTARZ: 

Jeżeli, zgodnie z dokumentami prawnymi określającymi funkcjonowanie Przedsiębiorcy (np. statut, wpis do 

KRS, umowa spółki), do reprezentowania Przedsiębiorcy konieczny jest podpis więcej niż jednej osoby, to w 

polu 9 wskaż wszystkie uprawnione osoby. Możesz wskazać dodatkowe osoby poprzez pole Dodaj osobę. 

W takim przypadku, oprócz stanowiska, wskaż sposób reprezentacji (np. reprezentacja łączna, 

reprezentacja jednoosobowa itp.).  

 

Imię i nazwisko  

 

Stanowisko  

 

Czy jesteś osobą upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa zgodnie z CEIDG lub KRS: 

 

1.8 Status VAT 
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INSTRUKCJA:  

Określ swój status aktualny na dzień składania wniosku wybierając jedną z opcji z listy rozwijanej. 

 

KOMENTARZ:  

W projekcie „Akademia Menadżera” w ramach: 

- wsparcia mającego na celu uzupełnienie luk kompetencyjnych przez właścicieli i kadry menadżerskiej może 

otrzymać wyłącznie mikro, mały lub średni przedsiębiorca – w przypadku, w którym Przedsiębiorca nie ma 

prawnej możliwości odzyskania podatku VAT, a co za tym idzie VAT stanowi koszt kwalifikowalny, wartość 

refundacji usługi rozwojowej wyliczana jest w odniesieniu do kosztu brutto usługi rozwojowej; w przypadku, w 

którym Przedsiębiorca ma prawną możliwość odzyskania podatku VAT, a co za tym idzie VAT stanowi koszt 

niekwalifikowalny, wartość refundacji usług rozwojowych wyliczana jest w odniesieniu do kosztu netto usług 

rozwojowych, 

- wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w sektorze 

telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo może otrzymać wyłącznie mikro, mały lub średni przedsiębiorca – koszt 

podatku VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Rozliczenie usługi rozwojowej nastąpi w oparciu o kwotę netto; 

- wsparcia mającego na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w sektorze przemysłu 

lotniczo-kosmicznego może otrzymać mikro, mały lub średni przedsiębiorca lub duży przedsiębiorca z sektorów 

przemysłowych związanych z reindustrializacją (tj. prowadzących działalność w branży przemysłu lotniczo-

kosmicznego: PKD 30.3 - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn) – koszt 

podatku VAT jest kosztem niekwalifikowalnym. Rozliczenie usługi rozwojowej nastąpi w oparciu o kwotę netto. 

Status VAT: 

podatnik VAT czynny 

podatnik VAT zwolniony 

nie jestem zarejestrowany jako podatnik VAT 

+ możliwość dodania komentarza przez MARR  

 

Mam prawną możliwość odzyskania podatku VAT  

TAK / NIE 

+ możliwość dodania komentarza przez MARR  

 

1.9 Numer rachunku bankowego Przedsiębiorcy zgodnego ze zgłoszeniem w Urzędzie Skarbowym 

INSTRUKCJA: 

Wskaż numer rachunku bankowego, na który dokonywane będą przelewy środków przez MARR S.A. w 

przypadku zaliczki / refundacji.  

Właścicielem konta musi być Przedsiębiorstwo.   

Podany rachunek bankowy musi być rachunkiem firmowym wskazanym w wykazie informacji o 

podatnikach VAT w tzw. białej liście. Jeśli firma jest VATowcem ma obowiązek wpisania swojego rachunku 

na tę listę. 

 

Numer rachunku: ………………………. 

 

1.10 Nazwa banku 

Nazwa banku: 
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1.11 Oświadczenie Przedsiębiorcy w zakresie danych osobowych 

Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości co następuje poniżej  

TAK / NIE 

 

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Akademia Menadżera Makroregion 3 – Małopolska MŁP, 

Podkarpacie PKR, Świętokrzyskie ŚW nr: POWR.02.21.00-00-3014/18 oświadczam, że przyjmuję do 

wiadomości, iż:  

1. Administratorem danych osobowych jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego pełniący 

funkcję Instytucji Zarządzającej dla Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, mający 

siedzibę przy ul. Wspólnej 2/4, 00-926 Warszawa. 

2. Przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem i spełnia warunki, o których mowa art. 6 ust. 1 lit. 

c oraz art. 9 ust. 2 lit. g Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  – dane osobowe 

są niezbędne dla realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) na 

podstawie:  

1) w odniesieniu do zbioru „Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój”: 

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 

347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 470, z późn. zm.), 

c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.); 

2) w odniesieniu do zbioru „Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów 

operacyjnych”:  

a) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu 

Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i 

Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu  

Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz 

uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, 

b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1304/2013 z dnia  

17 grudnia 2013 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego i uchylającego rozporządzenie 

Rady (WE) nr 1081/2006, 
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c) ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1460, z późn. zm.), 

d) rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) nr 1011/2014 z dnia 22 września 2014 r. 

ustanawiającego szczegółowe przepisy wykonawcze do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) nr 1303/2013 w odniesieniu do wzorów służących do przekazywania Komisji 

określonych informacji oraz szczegółowe przepisy dotyczące wymiany informacji między 

beneficjentami a instytucjami zarządzającymi, certyfikującymi, audytowymi i pośredniczącymi (Dz. 

Urz. UE L 286 z 30.09.2014, str. 1). 

3. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji projektu „Akademia Menadżera 

Makroregion 3 – Małopolska MŁP, Podkarpacie PKR, Świętokrzyskie ŚW”, w szczególności weryfikacji 

tożsamości osoby zakładającej konto w Bazie, identyfikacji użytkowników pozwalającej na zapisanie się na 

usługę rozwojową i ocenę tej usługi, potwierdzenia kwalifikowalności wydatków, udzielenia wsparcia, 

monitoringu, ewaluacji, kontroli, audytu i sprawozdawczości oraz działań informacyjno-promocyjnych w 

ramach PO WER. 

4. Dane osobowe zostały powierzone do przetwarzania Instytucji Pośredniczącej: 

- Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa oraz  

Operatorowi realizującemu projekt - Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą przy ul. 

Kazimierza Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (nazwa i adres Operatora) oraz podmiotom, które na 

zlecenie Operatora uczestniczą w realizacji projektu. Moje dane osobowe mogą zostać przekazane 

podmiotom realizującym badania ewaluacyjne na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji 

Pośredniczącej lub beneficjenta.  Moje dane osobowe mogą zostać również powierzone specjalistycznym 

firmom, realizującym na zlecenie Instytucji Zarządzającej, Instytucji Pośredniczącej oraz beneficjenta 

kontrole i audyt w ramach PO WER. 

5. Podanie danych jest warunkiem koniecznym otrzymania wsparcia, a odmowa ich podania jest 

równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach projekt. 

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. 

7. Dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

8. Dane osobowe będą przechowywane do czasu rozliczenia Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój 2014 -2020 oraz zakończenia archiwizowania dokumentacji. 

9. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych powołanego u administratora danych osobowych jest możliwy 

wysyłając wiadomość na adres poczty elektronicznej: iod@miir.gov.pl.  

10. Przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych. 

11. Przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia 

przetwarzania. 

 

2 Zakładka 2 = Krok 2  

Pomoc publiczna / pomoc de minimis 

 

2.1 Przedsiębiorco, czy ubiegasz się o POMOC DE MINIMIS w ramach obecnie wypełnianego zgłoszenia do 

projektu (czy przysługuje Ci prawo do pomocy de minimis)? 

about:blank
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TAK / NIE 

 

KOMENTARZ: 

Przedsiębiorco oświadcz czy w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych 

uzyskałeś pomoc de minimis.  

Podaj wartość pomocy de minimis, otrzymanej w okresie bieżącego roku podatkowego i dwóch poprzednich lat 

podatkowych.  

Pomocą jest każde wsparcie udzielone ze środków publicznych, m.in.: dotacje, pożyczki, kredyty, gwarancje, 

poręczenia, ulgi oraz inne formy wsparcia, które w jakikolwiek sposób uprzywilejowują Przedsiębiorstwo w 

stosunku do konkurentów, np. z tytułu dokonania jednorazowej amortyzacji.  

Wysokość otrzymanej pomocy w tym pomocy de minimis możesz zweryfikować m.in. na stronie 

https://sudop.uokik.gov.pl/search/aidBeneficiary.  

Pamiętaj, iż w przypadku wnioskowania o pomoc de minimis, maksymalna wartość wsparcia, udzielona 

jednemu przedsiębiorstwu tj. Przedsiębiorcy i przedsiębiorstwom z nim powiązanym w rozumieniu 

Rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 

Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013 r.) nie może 

przekroczyć na dzień podpisania umowy o dofinansowanie kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro 

brutto, łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez to przedsiębiorstwo w okresie bieżącego 

roku podatkowego i dwóch poprzednich lat podatkowych. W przypadku przedsiębiorstwa prowadzącego 

działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów maksymalna wartość wsparcia nie może 

przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro brutto łącznie z wartością innej pomocy de minimis 

uzyskanej w tym samym okresie. Jeżeli przedsiębiorstwo prowadzi działalność zarobkową w zakresie 

drogowego transportu towarów, a także inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap wynoszący 

200 tys. euro, to w odniesieniu do tego przedsiębiorstwa stosuje się pułap wynoszący 200 tys. euro, pod 

warunkiem, że przedsiębiorca zapewni – za pomocą odpowiednich środków, takich jak rozdzielenie działalności 

lub wyodrębnienie kosztów – by korzyść dotycząca działalności w zakresie drogowego transportu towarów nie 

przekraczała 100 tys. . euro oraz by pomoc de minimis nie była wykorzystywana na nabycie pojazdów 

przeznaczonych do transportu drogowego towarów.  

2.2 Przedsiębiorco, czy ubiegasz się o POMOC PUBLICZNĄ w ramach obecnie wypełnianego zgłoszenia do 

projektu? 

TAK / NIE 

 

KOMENTARZ:  

Pomoc publiczną można otrzymać tylko po wykorzystaniu limitu pomocy de minimis. 

Pomoc publiczna – pomoc, o której mowa w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 

2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 

108 Traktatu oraz Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 2 lipca 2015 r. w sprawie 

udzielania pomocy de minimis oraz pomocy publicznej w ramach programów operacyjnych finansowanych 

z Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020. 

 

2.3 Oświadczenie Przedsiębiorcy o niepodleganiu wykluczeniu z możliwości uzyskania pomocy de minimis 
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Oświadczam, że przedsiębiorstwo, które reprezentuję nie podlega wykluczeniu z możliwości uzyskania 

pomocy de minimis, tj.: nie spełnia poniższego/ych warunku/ów:  

1. przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który został skazany prawomocnym wyrokiemza przestępstwo 

składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi 

pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-

skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia 

korzyści majątkowych,  

2. podmiot, niebędący osobą fizyczną, jeżeli członek jego organów zarządzających bądź wspólnik spółki 

osobowej został skazany prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa  w pkt. 1,  

3. podmiot, który:  

• posiada zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub  

• pozostaje pod zarządem komisarycznym bądź znajduje się w toku likwidacji, postępowania 

upadłościowego lub  

• naruszył w sposób istotny umowę zawartą z PARP – przez okres 3 lat od dnia rozwiązania tej 

umowy  

4. podmiot, który został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację 

programów finansowanych ze środków europejskich na podstawie art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) i został wpisany do prowadzonego przez 

Ministra Finansów rejestru podmiotów wykluczonych z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na 

realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich;  

5. podmiot, który został wykluczony z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację 

programów finansowanych ze środków europejskich na podstawie art. 211 ustawy  z dnia 30 czerwca 2005 

r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.);  

 

oraz  

 

6. przedsiębiorca prowadzący działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu 

rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków 

produktów rybołówstwa i akwakultury;  

7. przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z produkcją pierwotną produktów rolnych 

wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską (Dz. Urz. UE C 321E z 

29.12.2006, str. 37);  

8. przedsiębiorca prowadzący działalność związaną z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu 

produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, 

jeżeli:  

• wartość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od 

producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą objęte pomocą.  

• udzielenie pomocy zależy od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców.  

9. przedsiębiorca (w rozumieniu jednego przedsiębiorstwa) który, w ciągu bieżącego roku i dwóch 

poprzedzających latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis w kwocie wyższej niż – 200 tys. EURO, a 

w przypadku przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie drogowego transportu towarów – kwoty 

100 tys. EURO.  

10. przedsiębiorca, który prowadzi działalność w sektorach wykluczonych z przyznania pomocy 

wymienionych w Rozporządzeniu Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie 



 
Projekt został opracowany w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Realizacja projektu została sfinansowana przez Unię Europejską ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 

  

__________________________________________________________________________________ 
AM3_COVID, wersja 1.0   12 

stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz.U. UE L 

352 z dnia 24.12.2013 r.).  

11. pomoc de minimis nie może być udzielona przedsiębiorcy prowadzącemu działalność gospodarczą w 

zakresie towarowego transportu drogowego na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu.  

12. pomocy de minimis nie udziela się jeżeli łącznie z inną pomocą udzieloną przedsiębiorcy w odniesieniu 

do tych samych wydatków kwalifikowalnych spowodowałaby przekroczenie dopuszczalnej wielkości 

pomocy określonej w przepisach mających zastosowanie przy udzieleniu pomocy innej niż pomoc de 

minimis.  

 

TAK / NIE 

 

2.4 Oświadczenie o otrzymaniu pomocy de minimis 

Oświadczam, że w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe 

przedsiębiorstwo, które reprezentuję 

tj. w okresie od  

…..  

do  

….  

tak, otrzymałem / nie otrzymałem  

pomoc(y) de minimis. 

 

2.5 Oświadczenie o wysokości otrzymanej pomocy de minimis 

Oświadczam, że w okresie obejmującym bieżący rok podatkowy i poprzedzające go dwa lata podatkowe 

przedsiębiorstwo, które reprezentuję otrzymało pomoc de minimis w łącznej wartości  

…… zł 

tj. słownie: 

…….. złotych 

co stanowi równowartość 

…… euro 

tj. słownie: 

………………….. euro 

 

KOMENTARZ: 

Uprzedzony o odpowiedzialności karnej z art. 233 §1 Kodeksu Karnego za składanie fałszywych zeznań, w 

związku z przepisem art. 75 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego potwierdzam własnoręcznym 

podpisem wiarygodność i prawdziwość informacji.  

UWAGA:  

Zgodnie z art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy 

publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291, z późn. zm.) w przypadku nieprzekazania lub przekazania 

nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, 

w drodze decyzji, nałożyć na beneficjenta pomocy karę pieniężną do wysokości równowartości 10 000 

EURO. 

 

3 Zakładka 3 = Krok 3  

Wybór ścieżki wsparcia w ramach projektu  
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/Przedsiębiorca na tym etapie deklaruje w ramach której ścieżki aplikuje o wsparcie: AM3, AM3.TC-COVID  

lub MA3.PLK-COVID.  

W ramach ścieżek będą inne limity wsparcia na firmę. 

Firma teoretycznie może być wsparta w ramach każdej ze ścieżek tj. 3 razy wypełnić aplikację do projektu, 

pod warunkiem, że za każdym razem do innej ze ścieżek.  

Do każdej ze ścieżek można podpisać 1 umowę – najczęściej przedsiębiorcy aplikują o maksymalny dostępny 

limit. Nie przewidujemy podpisywania drugiej umowy w tej samej ścieżce./ 

INSTRUKCJA: 

Przedsiębiorco, jeśli ubiegasz się o wsparcie na podniesienie kompetencji menadżerskich dla właścicieli i 

pracowników będących kadrą menadżerską w Twojej firmie, zaznacz odpowiedź „Ubiegam się o wsparcie w 

ramach Akademii Menadżera”. 

 

Przedsiębiorco, jeśli ubiegasz się o wsparcie na podniesienie kompetencji pracowników w Twojej firmie w 

celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w sektorze telekomunikacja i 

cyberbezpieczeństwo, w którym prowadzisz działalność, zaznacz odpowiedź „Ubiegam się o wsparcie w 

ramach wsparcia sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo”. 

 

Przedsiębiorco, jeśli ubiegasz się o wsparcie na podniesienie kompetencji pracowników w Twojej firmie w 

celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii COVID-19 w sektorze przemysłu lotniczo – 

kosmicznego, w którym prowadzisz działalność, zaznacz odpowiedź „Ubiegam się o wsparcie w ramach 

wsparcia sektora przemysłu lotniczo – kosmicznego”. 

 

3.1 Ubiegam się o wsparcie w ramach: 

 

• Wsparcia sektora telekomunikacja i cyberbezpiczeństo – SEKTOR_TIC   

• Wsparcia sektora przemysłu lotniczo-kosmicznego – SEKTOR_PLK   

 

 

 

3.2.1.  Wsparcie sektora telekomunikacja i cyberbezpiczeństwo – SEKTOR_TIC 

PKD, na które ma być otrzymane wsparcie to: 

• J61.1 - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; 

• J61.2 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 

satelitarnej; 

• J61.3 - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; 

• J61.9 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 

 

INSTRUKCJA: 

Należy wpisać PKD, które Przedsiębiorstwo posiada, a na które może być przyznane wsparcie w ramach 

zadania.  

 

KOMENTARZ: 

Lista dopuszczonych do wsparcia PKD w branży telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo: 
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J61.1 - Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej; 

J61.2 - Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji 

satelitarnej; 

J61.3 - Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej; 

J61.9 - Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji 

 

+ możliwość dodania komentarza przez MARR  

 

Czy podane wyżej PKD jest PKD wiodącym dla Państwa firmy? 

TAK / NIE  

 

KOMENTARZ: 

Do uzyskania wsparcia na usługę rozwojową w danym sektorze, nie jest konieczne posiadanie PKD wiodącego w 

ramach danego sektora. W powyższym przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany przedstawić dokumenty  

potwierdzające, że czynnie działa w ramach danego sektora (mimo, iż nie jest to jego działalność wiodąca).  

Gdy przedsiębiorstwo czynnie działa w kilku sektorach objętych wsparciem w ramach działania 2.21 typ 4 PO 

WER, będzie miało możliwość otrzymania wsparcia w ramach więcej niż jednego sektora, niemniej jednak do 

udziału we wsparciu będzie musiało wydelegować różne osoby (PESEL-e). W przypadku dużej liczby zgłoszeń 

zaleca się, aby w pierwszej kolejności  obejmować wsparciem przedsiębiorstwa posiadające PKD wiodące w 

ramach danego sektora.  

Załącznik potwierdzający posiadanie PKD / działanie w branży 

…. 

3.3.1 Wsparcie sektora przemysł lotniczo-kosmiczny – SEKTOR_PLK 

PKD, na które ma być otrzymane wsparcie to: 

• C30.3 - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;  

• C26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; 

• C26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego; 

• C26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; 

• C26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów; 

• C26.70.Z -  Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego;                                           

• H51.10.Z - Transport lotniczy pasażerski; 

• H51.21.Z  - Transport lotniczy towarów; 

• H51.22.Z - Transport kosmiczny 

 

INSTRUKCJA: 

Należy wpisać PKD, które Przedsiębiorstwo posiada, a na które może być przyznane wsparcie w ramach 

zadania.  

 

KOMENTARZ: 

Lista dopuszczonych do wsparcia PKD w branży przemysł lotniczo-kosmiczny: 

C30.3 - Produkcja statków powietrznych, statków kosmicznych i podobnych maszyn;  

C26.20.Z - Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych; 

C26.30.Z - Produkcja sprzętu (tele) komunikacyjnego; 
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C26.51.Z - Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; 

C26.52.Z - Produkcja zegarków i zegarów; 

C26.70.Z -  Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego;                                           

H51.10.Z - Transport lotniczy pasażerski; 

H51.21.Z  - Transport lotniczy towarów; 

H51.22.Z - Transport kosmiczny 

 

 

Czy podane wyżej PKD jest PKD wiodącym dla Państwa firmy? 

TAK / NIE  

 

KOMENTARZ: 

Do uzyskania wsparcia na usługę rozwojową w danym sektorze, nie jest konieczne posiadanie PKD wiodącego w 

ramach danego sektora. W powyższym przypadku przedsiębiorca będzie zobowiązany przedstawić dokumenty  

potwierdzające, że czynnie działa w ramach danego sektora (mimo, iż nie jest to jego działalność wiodąca).  

Gdy przedsiębiorstwo czynnie działa w kilku sektorach objętych wsparciem w ramach działania 2.21 typ 4 PO 

WER, będzie miało możliwość otrzymania wsparcia w ramach więcej niż jednego sektora, niemniej jednak do 

udziału we wsparciu będzie musiało wydelegować różne osoby (PESEL-e). W przypadku dużej liczby zgłoszeń 

zaleca się, aby w pierwszej kolejności  obejmować wsparciem przedsiębiorstwa posiadające PKD wiodące w 

ramach danego sektora.  

Załącznik potwierdzający posiadanie PKD / działanie w branży 

…. 

 

4 ZAKŁADKA 4 = Krok 4 

4.1 Wsparcie sektora telekomunikacja i cyberbezpieczeństwo – SEKTOR_TIC 

/ Dane dot. ścieżki AM3.TC-COVID/ 

4.2.1 Liczba pracowników planowanych do objęcia wsparciem 

…… 

+ możliwość dodania komentarza przez MARR  

 

INSTRUKCJA: 

Należy podać liczbę osób, które planowane są do objęcia wsparciem i spełniają wymagania grupy 

docelowej.  

Kwota wsparcia dla przedsiębiorstwa uzależniona jest od liczby osób planowanych do objęcia wsparciem 

oraz od wielkości firmy. 

Limit wsparcia na 1 Pracownika wynosi 6 400 zł netto (kwota dofinansowania) przy wartości usług 

rozwojowych na kwotę 8 000 zł netto oraz w zależności od wielkości firmy maksymalne kwoty wynoszą: 

- mikro przedsiębiorstwo: 32 000 zł netto (kwota dofinansowania przy wartości usług rozwojowych na 

kwotę 40 000 zł netto) (tj. możliwe jest przeszkolenie max. 5 pracowników)  

- małe przedsiębiorstwo: 64 000 zł netto (kwota dofinansowania przy wartości usług rozwojowych na 

kwotę 80 000 zł netto) (tj. możliwe jest przeszkolenie max. 10 pracowników) 

- średnie przedsiębiorstwo: 128 000 zł netto (kwota dofinansowania przy wartości usług rozwojowych na 

kwotę 160 000 zł netto) (tj. możliwe jest przeszkolenie max. 20 pracowników) 
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Pole należy uzupełnić cyframi.  

 

KOMENTARZ: 

Osoby, które mogą zostać objęte wsparciem to, zgodnie z Regulaminem „osoby spełniające definicję 

Pracownika”. 

 

Pracownik – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia  9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykonującą pracę na rzecz 

mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy tj.:  

1) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 

917, z późn. zm.);  

2) pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);  

3) osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo 

umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli 

w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy; 

4) właściciela pełniącego funkcje kierownicze; 

5) wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącego z niego 

korzyści finansowe. 

 

Łączny planowany przez Przedsiębiorcę koszt usług rozwojowych netto (tzw. limit kosztów usług 

rozwojowych) możliwy do przedstawienia w projekcie: 

….. zł 

+ możliwość dodania komentarza przez MARR  

 

INSTRUKCJA: 

Należy uzupełnić kwotą w formacie 00,00. 

KOMENTARZ: 

Kwota wsparcia dla przedsiębiorstwa uzależniona jest od liczby osób planowanych do objęcia wsparciem 

oraz od wielkości firmy. 

Maksymalne możliwe limity na przedsiębiorstwo, w zależności od wielkości firmy wynoszą: 

- dla mikro przedsiębiorstwa: 40 000 zł netto ( w tym 32 000 zł netto dofinansowania) – w przypadku 

przeszkolenia 5 osób 

- dla małego przedsiębiorstwa: 80 000 zł netto ( w tym 64 000 zł netto dofinansowania) – w przypadku 

przeszkolenia 10 osób 

- dla średniego przedsiębiorstwa: 160 000 zł netto ( w tym 128 000 zł netto dofinansowania) –  w 

przypadku przeszkolenia 20 osób 

 

Łączny maksymalny wnioskowany limit na refundację kosztów usług rozwojowych netto (tzw. limit na 

refundację) możliwy do uzyskania w projekcie: 

……. zł 

 

INSTRUKCJA: 

Należy uzupełnić kwotą w formacie 00,00. 
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KOMENTARZ: 

Maksymalne możliwe limity na refundację kosztów usług rozwojowych netto na przedsiębiorstwo, w 

zależności od wielkości firmy, wynoszą: 

- dla mikro przedsiębiorstwa: 32 000 zł netto dofinansowania – w przypadku przeszkolenia  5 osób 

- dla małego przedsiębiorstwa: 64 000 zł netto dofinansowania – w przypadku przeszkolenia  10 osób 

- dla średniego przedsiębiorstwa: 128 000 zł netto dofinansowania – w przypadku przeszkolenia 20 osób 

 

Łączna maksymalna wysokość wkładu własnego konieczna do wniesienia w projekcie: 

……. zł 

 

KOMENTARZ: 

Wkład własny przedsiębiorcy – środki finansowe wnoszone przez przedsiębiorcę, które zostaną 

przeznaczone na pokrycie części kosztów usług rozwojowych. Wkład własny nie może pochodzić ze 

środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego 

 

4.2 Wsparcie sektora przemysłu lotniczo-kosmicznego – SEKTOR_PLK 

Liczba pracowników planowanych do objęcia wsparciem 

…… 

+ możliwość dodania komentarza przez MARR  

 

INSTRUKCJA: 

Należy podać liczbę osób, które planowane są do objęcia wsparciem i spełniają wymagania grupy 

docelowej.  

Kwota wsparcia dla przedsiębiorstwa uzależniona jest od liczby osób planowanych do objęcia wsparciem 

oraz od wielkości firmy. 

Limit wsparcia na 1 Pracownika wynosi 6 400 zł netto (kwota dofinansowania) przy wartości usług 

rozwojowych na kwotę 8 000 zł netto oraz w zależności od wielkości firmy maksymalne kwoty wynoszą: 

- mikro przedsiębiorstwa: 32 000 zł netto (kwota dofinansowania przy wartości usług rozwojowych na 

kwotę 40 000 zł netto) (tj. możliwe jest przeszkolenie max. 5 pracowników)  

- małe przedsiębiorstwo: 64 000 zł netto (kwota dofinansowania przy wartości usług rozwojowych na 

kwotę 80 000 zł netto) (tj. możliwe jest przeszkolenie max. 10 pracowników) 

- średnie przedsiębiorstwo: 128 000 zł netto (kwota dofinansowania przy wartości usług rozwojowych na 

kwotę 160 000 zł netto) (tj. możliwe jest przeszkolenie max. 20 pracowników) 

- duże przedsiębiorstwo: 240 000 zł netto (kwota dofinansowania przy wartości usług rozwojowych na 

kwotę 192 000 zł netto) (tj. możliwe jest przeszkolenie max. 30 pracowników) 

 

Pole należy uzupełnić cyframi.  

 

KOMENTARZ: 

Osoby, które mogą zostać objęte wsparciem to, zgodnie z Regulaminem „osoby spełniające definicję 

Pracownika”. 
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Pracownik – należy przez to rozumieć osobę, o której mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 

r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wykonującą pracę na rzecz 

mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy tj.:  

1) pracownika w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 

917, z późn. zm.);  

2) pracownika tymczasowego w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 lipca 2003 r.  o zatrudnianiu 

pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 594 i 1608);  

3) osobę wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o 

świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo 

umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarła z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku pracy, lub jeżeli 

w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostaje w stosunku pracy; 

4) właściciela pełniącego funkcje kierownicze; 

5) wspólnika w tym partnera prowadzącego regularną działalność w przedsiębiorstwie i  czerpiącego z 

niego korzyści finansowe. 

 

Łączny planowany przez Przedsiębiorcę koszt usług rozwojowych netto (tzw. limit kosztów usług 

rozwojowych) możliwy do przedstawienia w projekcie: 

….. zł 

 

INSTRUKCJA: 

Należy uzupełnić kwotą w formacie 00,00. 

KOMENTARZ: 

Kwota wsparcia dla przedsiębiorstwa uzależniona jest od liczby osób planowanych do objęcia wsparciem 

oraz od wielkości firmy. 

Maksymalne możliwe limity na przedsiębiorstwo, w zależności od wielkości firmy wynoszą: 

- dla mikro przedsiębiorstwa: 40 000 zł netto (w tym 32 000 zł netto dofinansowania) – w przypadku 

przeszkolenia 5 osób 

- dla małego przedsiębiorstwa: 80 000 zł netto (w tym 64 000 zł netto dofinansowania) – w przypadku 

przeszkolenia 10 osób 

- dla średniego przedsiębiorstwa: 160 000 zł netto (w tym 128 000 zł netto dofinansowania) –                                     

w przypadku przeszkolenia 20 osób 

- dla dużego przedsiębiorstwa: 240 000 zł netto (w tym 192 000 zł netto dofinansowania) – w przypadku 

przeszkolenia 30 osób 

 

Łączny maksymalny wnioskowany limit na refundację kosztów usług rozwojowych netto (tzw. limit na 

refundację) możliwy do uzyskania w projekcie: 

……. zł 

 

INSTRUKCJA: 

Należy uzupełnić kwotą w formacie 00,00. 

KOMENTARZ: 

Maksymalne możliwe limity na refundację kosztów usług rozwojowych netto na przedsiębiorstwo, w 

zależności od wielkości firmy wynoszą: 

- dla mikro przedsiębiorstwa: 32 000 zł netto dofinansowania – w przypadku przeszkolenia 5 osób 

- dla małego przedsiębiorstwa: 64 000 zł netto dofinansowania – w przypadku przeszkolenia 10 osób 

- dla średniego przedsiębiorstwa: 128 000 zł netto dofinansowania – w przypadku przeszkolenia 20 osób 
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- dla dużego przedsiębiorstwa: 192 000 zł netto dofinansowania – w przypadku przeszkolenia 30 osób 

Łączna maksymalna wysokość wkładu własnego konieczna do wniesienia w projekcie: 

……. zł 

 

KOMENTARZ: 

Wkład własny przedsiębiorcy – środki finansowe wnoszone przez przedsiębiorcę, które zostaną 

przeznaczone na pokrycie części kosztów usług rozwojowych. Wkład własny nie może pochodzić ze 

środków publicznych, w tym dotacji/subwencji z budżetu państwa i budżetu jednostek samorządu 

terytorialnego 

 

5 Zakładka 5 = Krok 5 

 

Oświadczenia 

5.1. Oświadczam, że osoby, które będą zgłoszone do udziału we wsparciu w ramach niniejszego projektu są 

Pracownikami naszego przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o 

utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

TAK / NIE 

 

5.2 Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że wsparciem w ramach projektu planowane jest objęcie 

przedsiębiorstw / osób zgodnie z rekomendacją właściwej Sektorowej Rady  ds. Kompetencji. 

TAK / NIE 

 

5.3 Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że uzyskanie wsparcia w ramach projektu łączy się z 

wymogiem wniesienia wkład własnego w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia. 

TAK / NIE 

 

5.4 Oświadczam, że przedsiębiorstwo nie pozostaje w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym i nie 

znajduje się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z 

wierzycielami oraz nie jest w trudnej sytuacji, w rozumieniu pkt 20 Wytycznych dotyczących pomocy 

państwa na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorstw niefinansowych znajdujących się w trudnej 

sytuacji (Dz. Urz. EU C 249/1 z 31.07.2014 r.). 

TAK / NIE 

 

5.5 Oświadczam, że zostałam/em poinformowana/y, że Projekt jest finansowany ze środków Unii 

Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

TAK / NIE 

 

5.6. Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a, że udział w projekcie wiąże się  z uzyskaniem pomocy 

de minimis lub pomocy publicznej. 

TAK / NIE 

 

5.7 Oświadczam, że nie ciąży na mnie/na reprezentowanym przeze mnie przedsiębiorstwie obowiązek 

zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze 

wspólnym rynkiem . 

TAK / NIE 
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5.8 Oświadczam, że reprezentowane przeze mnie przedsiębiorstwo nie podlega wykluczeniu z możliwości 

dostępu do środków publicznych na podstawie przepisów prawa (dotyczy również osób reprezentujących 

przedsiębiorstwo MŚP) oraz stosownie do Rozporządzenia Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w 

sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. 

Urz. UE L 352 z 24.12.2013r.). 

TAK / NIE 

 

5.9 Oświadczam, że przedsiębiorstwo, które reprezentuję nie otrzymało, w roku podatkowym, w którym 

przystępuje do projektu oraz w poprzedzających go dwóch latach podatkowych, pomocy de minimis z 

różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, 

przekraczałaby równowartość w złotych kwoty 200 000,00 EUR, a w przypadku podmiotu prowadzącego 

działalność w sektorze transportu drogowego towarów - równowartość w złotych kwoty 100 000,00 EUR, 

obliczonych według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego obowiązującego w dniu udzielenia 

pomocy. 

/Przedsiębiorcy, który nie wnioskuje o pomoc de minimis – nie wyświetla się to oświadczenie./ 

TAK / NIE 

 

5.11 Oświadczam, że pracownicy (PESEL) delegowani do niniejszego projektu nie brali, nie biorą i nie 

wezmą udziału w wsparciu mającym na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom COVID-19 w innych 

branżach. 

TAK / NIE 

 

5.12 Oświadczam, że nie korzystam i nie będę korzystał równolegle z innych środków publicznych na 

pokrycie tych samych wydatków związanych z usługą rozwojową. 

TAK / NIE 

 

5.13 Oświadczam, że nie zostałem prawomocnie skazany za przestępstwo składania fałszywych zeznań, 

przekupstwa, przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i 

papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwa skarbowe albo 

inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych. 

TAK / NIE 

 

5.14  Oświadczam, że którykolwiek z członków organów zarządzających bądź wspólników przedsiębiorstwa, 

które reprezentuję nie został prawomocnie skazany, za przestępstwa składania fałszywych zeznań, 

przekupstwa, przestępstwa przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniężnemu i 

papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, przestępstwo skarbowe 

albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści 

majątkowych. 

TAK / NIE 

 

5.15 Oświadczam, że wyrażam zgodę na weryfikację danych zawartych we wszystkich złożonych 

dokumentach na każdym etapie realizacji projektu oraz na poddawanie się kontroli, ewaluacji udzielonego 

wsparcia, na uczestnictwo w badaniach ewaluacyjnych i monitoringowych, przeprowadzanych przez 

Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego SA lub podmiot przez nią wskazany oraz inne uprawnione 

instytucje. 
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TAK / NIE 

 

5.16 Oświadczam, że zobowiązuję się do dostarczenia do Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

dodatkowych wyjaśnień, dokumentów (informacji) niezbędnych w trakcie weryfikowania Formularza 

zgłoszeniowego Przedsiębiorstwa.  

TAK / NIE 

 

5.17 Oświadczam, że pracownicy będący Uczestnikami projektu tj. korzystający z usług rozwojowych w 

ramach Projektu zostaną zobowiązani do dostarczenia Operatorowi wymaganych dokumentów. 

TAK / NIE 

 

5.18 Oświadczam, że mam świadomość, iż jestem zobowiązany do wniesienia wkładu własnego. 

TAK / NIE 

 

5.19 Oświadczam, że mam świadomość, iż wszelkie dokumenty przekazane do Operatora stają się 

własnością Operatora i nie mam prawa żądać ich zwrotu. 

TAK / NIE 

 

5.20 Oświadczam, że zapoznałem/am się z zapisami Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie: 

Wdrażanie rekomendacji sektorowych rad ds. kompetencji mających na celu zapobieganie negatywnym 

skutkom pandemii – zadania COVID-19 wraz z wszystkimi załącznikami i akceptuję jego warunki. 

TAK / NIE 

 

5.21 Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji o projekcie drogą elektroniczną na 

podane konto e-mail w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą 

elektroniczną. 

TAK / NIE 

 

5.23 Oświadczam, że wszystkie informacje podane w Formularzu zgłoszeniowym Przedsiębiorstwa i 

załącznikach (o ile dotyczy) są prawdziwe, kompletne i w pełni odzwierciedlają sytuację prawną, finansową 

i gospodarczą oraz są zgodne ze stanem faktycznym, a oświadczenie powyższe składam/-y świadomy/-i 

odpowiedzialności karnej za zeznanie nieprawdy lub zatajenie prawdy, wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu 

karnego. 

TAK / NIE 

 

5.24 Oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, że podatek VAT stanowi koszt niekwalifikowany w 

projekcie. 

TAK / NIE 

+ możliwość dodania komentarza przez MARR  

 

6 ZAKŁADKA 6 = Krok 6  

/odpowiedź na to pytanie jest dobrowolna/ 

Klauzula marketingowa 

Klauzula marketingowa dla Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. 

TAK / NIE 

+ możliwość dodania komentarza przez MARR  
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KLAUZULA INFORMACYJNA – ZGODA MARKETINGOWA 

W związku z zainteresowaniem przez Pana/Panią, ofertą Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. z 

siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków, informujemy iż w przypadku wyrażenia zgody 

na przesyłanie informacji marketingowej postanawia się co następuje: 

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z 

siedzibą w Krakowie, ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków (dalej: MARR S.A.), która przetwarza 

Pani/Pana dane osobowe postaci: imienia i nazwiska, adresu e-mail, nr telefonu, nazwy firmy i adresu. 

2. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może się Pani/Pan kontaktować we 

wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw 

związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem można się kontaktować w następujący sposób: 

1. listownie na adres: ul. Kordylewskiego 11, 31-542 Kraków 

2. przez e-mail: iod@marr.pl 

3. Dane osobowe uzyskane przez MARR S.A. przetwarzamy w celu: 

1. marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez MARR S.A., w tym w szczególności w 

zakresie możliwości pozyskania wsparcia ze środków europejskich, zaproszenia do wzięcia 

udziału w projektach, konferencjach i innych działaniach MARR S.A., za pomocą środków 

komunikacji elektronicznej, stosownie do treści przepisu art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną lub przy użyciu telekomunikacyjnych urządzeń 

końcowych oraz automatycznych systemów wywołujących w rozumieniu ustawy Prawo 

telekomunikacyjne. 

4. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest: 

1. zgoda (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 10 ust. 1 i 2 ustawy o 

świadczeniu usług drogą elektroniczną) odnośnie danych w postaci adresu poczty 

elektronicznej przetwarzanej w związku z udzieloną zgodą w celu przesyłania przez MARR S.A. 

informacji marketingowych. 

2. zgoda (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z ustawą Prawo 

telekomunikacyjne) odnośnie danych w postaci numeru telefonu przetwarzanego w związku z 

udzieloną zgodą w celu przesyłania przez MARR S.A. informacji marketingowych. 

5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane pracownikom oraz współpracownikom MARR S.A., 

organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) w związku z 

prowadzonym postępowaniem oraz podmiotom, którzy w imieniu MARR S.A. uczestniczą w 

wykonywaniu innych czynności, w tym firmom zapewniającym MARR S.A. dostawę usług IT i obsługę 

prawną. W pozostałym zakresie MARR S.A. nie przekazuje Pani/ Pana danych osobowych do 

odbiorców w rozumieniu art. 4 pkt 9 RODO. Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom 

upoważnionym na podstawie przepisów prawa. 

6. Podanie danych w postaci adresu poczty elektronicznej lub numeru telefonu w związku z wyrażeniem 

zgody na przesyłanie informacji marketingowych jest dobrowolne, a także z każdej chwili osobie która 

udzieliła zgody przysługuje prawo do wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z 

prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej wycofaniem. 

7. MARR S.A. w ramach prowadzonego postępowania nie przekazuje Pani/Pana danych osobowych do 

państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej. 

8. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych 

w punkcie 3. 

9. Na zasadach określonych w RODO przysługuje Pani/Panu prawo do: 

about:blank
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1. dostępu do treści swoich danych osobowych, 

2. żądania sprostowania danych osobowych, 

3. żądania usunięcia danych osobowych, 

4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych 

10. Ma Pani/Pan prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa 

Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prawa. 

11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją odmowy ich podania jest brak 

możliwości otrzymania informacji od MARR S.A.. 

12. Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji 

przez MARR S.A., w tym profilowaniu. 

 

7 Zakładka 7 = Krok 7  

Załączniki 

7.1 Formularz zgłoszeniowy Przedsiębiorstwa 

7.2 Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MŚP – dot. mikro/małych/średnich (dużych nie dotyczy)  

7.3 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 

7.4 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o inną pomoc (gdyby ktoś nie miał możliwości na 

de minimis) 

7.5 Oświadczenie o aktywnym prowadzeniu działalności gospodarczej w ramach sektora 

7.6 Umowa spółki – potwierdzenie posiadanych PKD 

7.7 Umowa spółki cywilnej – jeśli to spółka cywilna 

7.8 Inne, jakie? ……………………. 

 

 


